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ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 16.11.2010
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013
a Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku
a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
4. Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja
5. Investičný profil Košického samosprávneho kraja
6. Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras,
Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku
Slovenský raj
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2011
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011
9. Informatívna správa o čiastkových výstupoch projektu s názvom
Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí
Hornádu na území SR
10. Informácia o investičnom prostredí v KSK z hľadiska územného plánovania
11. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie
Podpredsedníčka komisie Bc. Valéria Eľková v úvode zasadnutia privítala členov komisie
a pozvaných hostí. Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia. Vzhľadom na to, že
bolo prítomných 9 z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.
K bodu č. 2
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru, oboznámila členov komisie s Návrhom
rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013 a Úpravou rozpočtu KSK
v roku 2010. Výdavková časť rozpočtu v rokoch 2011 – 2013 zohľadňuje okrem financovania

základných samosprávnych funkcií najmä pokračujúce financovanie projektov z fondov EÚ,
spolufinancovanie projektu EHMK a realizáciu splátok PPP projektov. Pripomenula, že
v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu uplatňuje KSK naďalej rozvážnu a skôr
konzervatívnu politiku, čím sa snaží udržať stabilnú finančnú situáciu KSK.
V diskusii sa zaujímala Ing. Anna Zimmermanová o možnosť KSK zdaňovať vozidlá z iných
krajov. Ing. Mária Karafová vysvetlila, že KSK to nemôže ovplyvniť.
Členovia komisie nemali k predloženému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu Návrh rozpočtu KSK na roky 2011-2013 a Úpravu rozpočtu
KSK v okru 2010 prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Vedúci odboru školstva Ing. Štefan Kandráč, oboznámil členov komisie s Návrhom VZN
KSK, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na
prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam. Uvedeným VZN sa upravujú podmienky, spôsob výpočtu a určuje sa výška
dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam neštátnych zriaďovateľov (súkromné a cirkevné ZUŠ, JŠ a školské zariadenia).
Podrobnejšie vysvetlil tri zmeny vo VZN. Vzhľadom na to, že zmeny uvedené pod bodom 1.
a 2. ovplyvňujú výšku poskytnutej dotácie na prevádzku a mzdy na poslucháča jazykovej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010, predkladateľ zmeny navrhuje účinnosť tohto
VZN stanoviť dňom jeho vyhlásenia, okrem prílohy č.1 na rok 2011, ktorej účinnosť navrhuje
1. januárom 2011.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie
O priebehu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja informovala Ing. arch. Anna Soročinová. Zdôvodnila nutnosť
aktualizácie PHSR KSK, vysvetlila súvislosti s nadradenými celoštátnymi dokumentáciami
a vzťah k ÚPN VÚC Košického kraja. Informovala o rozhodujúcich faktoroch, ktoré
ovplyvnili prípravu PHSR, vysvetlila obsah materiálu a základný rozdiel medzi analytickostrategickou časťou a programovou časťou. Zdôraznila nutnosť súladu strategických zámerov
s rozpočtovými možnosťami KSK. Na záver spomenula priebeh prípravy a ďalší postup pre
predloženie návrhu PHSR KSK na rokovanie Zastupiteľstva KSK.
Členovia komisie nemali k Informatívnej správe o priebehu prípravy Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie
Investičný profil Košického samosprávneho kraja prezentovala Ing. arch. Anna Soročinová.
Zamerala sa na obsah materiálu, hlavne na kapitolu č.7.4. Lokality pre investorov.
Podrobnejšie vysvetlila kapitolu Investície v oblasti cestovného ruchu (aktuálne informácie
o plánovaných investičných zámeroch v KSK podľa územnoplánovacích dokumentácií
a dokumentácií predložených Úradu KSK v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie).
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie
PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu, prezentovala materiál
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom
KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras, Stratégia CR
v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku Slovenský raj.
V rokoch 2008 a 2009 vyhodnocovanie prebiehalo aj prostredníctvom spolupráce
s vysunutými regionálnymi pracovníkmi odboru regionálneho rozvoja KSK. Napriek tomu, že
došlo k zrušeniu týchto regionálnych pracovísk, referát cestovného ruchu vyhodnocuje
implementáciu Stratégií s dotknutými kľúčovými partnermi pôsobiacimi v oblasti cestovného
ruchu na území kraja. V budúcnosti by referát chcel intenzívnejšie komunikovať s mestami
a s obcami, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území. Zamestnankyne referátu CR priebežne
monitorujú plnenie prijatých Stratégií. Priebežné vyhodnotenie strategických cieľov a priorít
vyplývajúcich zo Stratégií je podrobne spracované v tabuľkách č. 1 – 4 za obdobie od
schválenia jednotlivých stratégii do 31.10.2010.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu zároveň na základe súhlasu komisie prezentovala
aj ďalší materiál odboru Investičné zámery KSK v projekte Košice – Európske hlavné mesto
kultúry 2013. PhDr. Jana Kovácsová vysvetlila základnú charakteristiku koncepcie Ostrovov
kultúry, t.j. vytvoriť v kultúrnych inštitúciách zriadených KSK tzv. „otvorené zóny“ – voľne
prístupné priestory a priestranstvá, ktoré by mali oddychovo-relaxačný charakter, ale
korešpondovali by s charakterom činnosti vybraných inštitúcií. Dôraz sa kladie na to, aby sa
rekonštruovali a modernizovali kultúrne pamäťové a fondové inštitúcie a stavebné objekty –
prevažne kultúrne pamiatky, ktoré majú potenciál využitia pre kultúrno-spoločenský účel,
rozvoj kultúry a umenia. Finančný odhad sa upresní po vypracovaní stavebno-technickej
dokumentácie. Súčet jednotlivých investícií však nemôže presiahnuť objem alokácie pre KSK
t.j. 10,5 mil. EUR vrátane vlastného 5% spolufinancovania.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie informovala o Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva KSK
na I. polrok 2011 - za odbor RRaP. Odbor regionálneho rozvoja a plánovania predloží do
Zastupiteľstva KSK v apríli dva materiály (Informatívna správa o implementácii projektu
KNOWBRIDGE a Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v KSK) a v júni Návrh PHSR
KSK na roky 2010 -2015.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie zároveň informovala o Pláne úloh Komisie ÚPaŽP na I. polrok 2011,
ktorý odsúhlasil predseda komisie e-mailom dňa 4.11.2010. Plán úloh nadväzuje na obsahovú
náplň Zastupiteľstva KSK a je doplnený o materiály týkajúce sa koncepcie dopravy (vplyv
výstavby rýchlostných ciest na región a na cesty II. a III. tried) a životného prostredia
(aktuálne problémy). Posledné zasadnutie komisie v prvom polroku 2011 sa bude zaoberať aj
vzťahom nového PHSR KSK k dokumentácii ÚPN VÚC Košického kraja.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie
Prítomní:
Za:
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie
Ing. Marián Kučera, spracovateľ projektu Skvalitnenie povodňového manažmentu
a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR informoval o čiastkových
výstupoch. Prezentoval výsledky geodetického zamerania priečnych profilov korýt vodných
tokov, matematické modely pre vytvorenie povodňových máp, zameranie kulminačných
hladín z povodne 06/2010 a verifikáciu matematického modelu. Výstupom projektu okrem
iného bude aj posúdenie a návrh protipovodňovej ochrany. Pre sídla v povodí, pre územné
plávanie a krízový manažment budú k dispozícii: mapa kapacity koryta, mapa rozsahu
záplavy (Q1 – Q100), mapa povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika.
V diskusii na otázku RSDr. Jána Sabadoša: prečo nie je v projekte povodie Olšavy,
spracovateľ Ing. Ján Kučera odpovedal, že projekt je spracovaný v rámci finančného limitu.
Na základe ďalšej žiadosti o finančné prostriedky bude možné v rámci projektového návrhu
riešiť aj povodia iných tokov. Odporúčanie Ing. arch. Alojza Družbackého doplniť do
projektu aj úpravu okolitej krajiny by podľa spracovateľa malo byť zohľadnené v ďalšom
projektovom návrhu. V záverečnej kapitole projektu budú definované odporúčania na
konkrétne protipovodňové opatrenia.
K bodu č. 10
Vyjadrenie
Ing. arch. Anna Soročinová informovala o investičnom prostredí v KSK z hradiska územného
plánovania. Vysvetlila postup zapracovania investičných zámerov do územnoplánovacej
dokumentácie v prípade, ak obec má schválený platný územný plán (prostredníctvom zmien a
doplnkov územného plánu obce), proces územného konania v prípade, ak obec nemá platný
územný plán a upozornila na problémy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(v závislosti od druhu a rozsahu navrhovanej činnosti - podľa prílohy č.8 k zákonu č.24/2006
Z.z.).
K bodu č. 11
Podpredsedníčka komisie sa na záver všetkým poďakovala za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 2.2.2011 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č.242.

......................................................
Ing. arch. Anna Soročinová, v.r.
tajomníčka komisie

......................................................
Gejza Sačko
predseda komisie

...................................................
v z. Bc. Valéria Eľková, v.r.
podpredsedníčka komisie

